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ปัจจุบัน ปัญหาส าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการท่ีคนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม 
โดยไม่มีทั้งความรู้และการปฏิบัติของชาวพุทธ สภาพเช่นนี้เป็นเหมือนเมฆหมอกท่ีบดบังแสงสว่างและความ
งามแห่งคุณค่าของพระพุทธศาสนา  
นอกจากตัวบุคคลนั้นจะไม่เจริญงอกงามในธรรมแล้วสังคมก็สูญเสียประโยชน์มากมายท่ีพึงได้จาก
พระพุทธศาสนา จึงเป็นปัญหาร้ายแรงที่ควรต่ืนตัวขึ้นมาเร่งแก้ไข  
ค าว่า “ชาวพุทธ” มิใช่เป็นถ้อยค าที่พึงเรียกขานกันอย่างเลื่อนลอย บุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็น “ชาวพุทธ” จะต้อง
มีหลักการ มีคุณสมบัติประจ าตัวและมีมาตรฐานความประพฤติ ที่รองรับ ยืนยัน และแสดงออกถึงความเป็น
ชาวพุทธนั้น  
หลักการและปฏิบัติการท่ีเรียกว่า “หลักชาวพุทธ” ดังต่อไปนี้ เป็นภูมิธรรมขั้นพื้นฐานของชาวพุทธ  
ผู้ที่ตั่งมั่นอยู่ในหลักการและด าเนินตามปฏิบัติการนี้ นอกจากเป็นชาวพุทธสมแก่นามแล้ว จะมีชีวิตที่พัฒนา
ก้าวหน้างอกงาม และช่วยให้สังคมเจริญมั่นคงด ารงอยู่ในสันติสุข เป็นผู้สืบต่อวิถีชาวพุทธไว้ พร้อมทั้งรักษา
ธรรมและความเกษมศานต์ให้แก่โลก  
“หลักชาวพุทธ” อันพึงถือเป็นบรรทัดฐาน มีดังต่อไปนี้  
 
หลักการ  
๑. ฝึกแล้วคือเลิศมนุษย์ :ข้าฯ มั่นใจว่า มนุษย์จะประเสริฐเสิศสุด แม้กระทั่งเป็นพุทธะได้ เพราะฝึกตนด้วย
สิกขา คือ การศึกษา  
๒. ใฝ่พุทธคุณเป็นสรณะ : ข้าฯ จะฝึกตนให้มีปัญญา มีความบริสุทธิ์และมีเมตตากรุณา ตามอย่างองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า  
๓. ถือธรรมะเป็นใหญ่ : ข้าฯ ถือธรรม คือความจริง ความถูกต้อง ดีงาม เป็นใหญ่ เป็นเกณฑ์ตัดสิน  
๔. สร้างสังคมให้เยี่ยงสังฆะ : ข้าฯ จะสร้างสังคมต้ังแต่ในบ้านให้มีสามัคคี เป็นที่มาเกื้อกูลร่วมกันสร้างสรรค์  
๕. ส าเร็จด้วยกระท ากรรมดี : ข้าฯ จะสร้างความส าเร็จ ด้วยการกระท าที่ดีงามของตน โดยพากเพียรอย่างไม่
ประมาท  
 



=== > ปฏิบัติการ  
ข้าฯ จะน าชีวิต และร่วมน าสังคมประเทศชาติ ไปสู่ความดีงาม และความสุขความเจริญ ด้วยการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 
ก) มีศีลวัตรประจ าตน  
1. บูชาบูชนีย์ มีปกติกราบไหว้ แสดงความเคารพ ต่อพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ และบุคคลที่ควร
เคารพ    
2. มีศีลห่างอบาย สมาทานเบญจศีลให้เป็นนิจศีลคือหลักความประพฤติประจ าตัว ไม่มืดมัวด้วยอบายมุข  
3. สาธยายพุทธมนต์ สวดสาธยายพุทธวจนะหรือบทสวดมนต์โดยเข้าใจความหมาย อย่างน้อยก่อนนอนทุก
วัน  
4. ฝึกฝนจิตด้วยภาวนา ท าจิตใจให้สงบ ผ่องใส เจริญสมาธิ อันค้ าจุนสติที่ต่ืนตัวหนุนปัญญาที่รู้ทั่วชัดเท่ากัน 
และอธิษฐานจิตเพื่อจุดหมายที่เป็นกุศล วันละ ๕-๑๐ นาท ี  
 

ข) เจริญกุศลเนืองนิตย์  
 

5. ท ากิจวัตรวันพระ บ าเพ็ญกิจวัตรวันพระด้วยการตักบาตร หรือแผ่เมตตา ฟังธรรม หรือ อ่านหนังสือธรรม 
โดยบุคคลที่บ้าน ที่วัด ที่โรงเรียน หรือท างาน ร่วมกันประมาณ ๑๕ นาที  
6. พร้อมสละแบ่งปัน เก็บออมเงินและแบ่งมาบ าเพ็ญทาน เพื่อบรรเทาทุกข์ เพื่อบูชาคุณ เพื่อสนับสนุนกรรมดี 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง   

7. หมั่นท าคุณประโยชน์ เพิ่มพูนบุญกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ อุทิศแด่พระรัตนตรัย มารดาบิดา ครูอาจารย์ และ
ท่านผู้เป็นบุพการีของสังคมแต่อดีตสืบมา อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง    
8. ได้ปราโมทย์ด้วยไปวัด ไปวัดชมอารามที่รื่นรมย์ และไปร่วมกิจกรรมทุกวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และ
วันส าคัญของครอบครัว  
 
ค) ท าชีวิตให้งามประณีต  
 
9. กินอยู่พอดี ฝึกความรู้จักประมาณในการบริโภคด้วยปัญญา ให้กินอยู่พอดี  
10. มีชีวิตงดงาม ปฏิบัติกิจส่วนตน ดูแลของใช้ของตนเอง และท างานของชีวิต ด้วยตนเอง ท าได้ ท าเป็น 
อย่างงดงามน่าภูมิใจ   

 



11. ไม่ตามใจจนหลง ชมรายการบันเทิงวันละไม่เกินก าหนดที่ตกลงกันในบ้าน ไม่มัวส าเริงส าราญปล่อยตัว
ให้เหลิงหลงไหลไปตามกระแสสิ่งล่อเร้าชวนละเลิง และมีวันปลอดการบันเทิง อย่างน้อยเดือนละ ๑ วัน  

  
12. มีองค์พระครองใจ มีสิ่งทีบู่ชาไว้สักการะประจ าตัว เป็นเคร่ืองเตือนใจให้ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย 
และตัง้มั่นอยู่ในหลักพุทธ  
 
ด้วยการปฏิบตัิ ๓ หมวด ๑๒ ข้อนี ้ 

 

ข้าพเจ้าเป็นชาวพทุธแท้จริงที่มัน่ใจวา่จะสามารถรักษาธรรมไว้ และ ร่วมน าโลกไปสูส่นัติสขุ 

บคุคลที่ถือปฏิบตัิตาม “หลกัชาวพทุธ” ดงักลา่วมานี ้เป็นผู้มีภมูิธรรมพืน้ฐานของชาวพทุธ จงึเป็นชาวพทุธที่แท้จริง สมกับช่ือที่
เรียกขาน  

แรกที่สดุ พอเด็กเกิดมา ลมืตาดโูลก การศกึษาก็เร่ิม ลกูจะเห็นโลกและมองโลกอยา่งไร ก็อยูท่ี่พระพรหมคือพอ่แมจ่ะชีแ้สดงชกั
น าให้การศกึษาเดินหน้าไป  

 

ดงันัน้ถ้าจะให้แนจ่ริงและมัน่ใจทีส่ดุ การปฏิบตัิตามหลกัชาวพทุธจึงต้องเร่ิมต้นตัง้แตท่ี่บ้าน โดยการน าของบรูพาจารย์ คือคณุ
พอ่คณุแม ่ท่ีแนแ่ท้วา่เป็นครูคนแรกของลกู  

เมื่อเด็กมาเข้าโรงเรียน คือเร่ิมเข้าสูร่ะบบการศกึษา ถือวา่เป็นจดุก าหนดในการแสดงความเป็นผู้ศกึษาให้ปรากฏชดัเจนออกมา 

เทา่กบับอกแจ้งวา่จะตัง้ต้นเลา่เรียนศกึษาอยา่งจริงจงั ให้สมนามที่เรียกวา่เป็น “นกัเรียน”  

ในขณะท่ีเร่ิมแสดงความเป็นนกัเรียนนัน้ เด็กก็ควรได้โอกาสที่จะเร่ิมแสดงความเป็นชาวพทุธของตนให้ปรากฏชดัออกมาด้วย
เช่นเดียวกนั เพื่อให้กระบวนการของการศกึษาทกุสว่นประสานเกือ้กลูและกลมกลนืกนั ด าเนินไปอยา่งครบองค์สมทีจ่ะเรียกวา่
เป็น"ไตรสกิขา"  
เมื่อเด็กมีภูมิธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ ด้วยการถือปฏิบัติตามหลักชาวพุทธข้างต้นนี้ ความเป็น “ชาวพุทธ” 
ของเด็กก็จะเริ่มปรากฏชัดเจนออกมา เป็นนิมิตหมายว่าชีวิตของเธอจะงอกงาม ก้าวหน้าไปในพัฒนาการแห่ง
การศึกษา ดุจดวงอาทิตย์ที่อุทัยแล้วก็จะสูงเด่นงามสง่า ทอแสงเจิดจ้าให้ความสว่างและพลังอันอ านวย ความ
สัมฤทธิ์สมหวังและความรุ่งเรืองทุกประการ  
อุทัยแห่งชีวิตการศึกษาของเด็ก ก็หมายถึงอุทัยแห่งปวงความหวังของครอบครัวของสังคมและของมนุษยชาติ
ทั้งมวล อันเป็นหลักประกันให้มั่นใจว่า มนุษย์ท่ีได้พัฒนาดีแล้วนี้ จะสามารถรักษาธรรมไว้ และน าโลกไปสู่สันติ
สุขได้ อย่างแน่นอน  
*********************************************************************  
จากแผ่นพับ ,หนังสือ หลักชาวพุทธ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ) ได้รับจากวัดญาณเวศกวัน  
"จุดเริ่มจุดร่วมที่มารวมกันรุ่งโรจน์" โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  
รูปภาพจากเว็ป http://www.chaobuddha.com  



 
 


